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PRAKATA

BISAKAHBISAKAHBISAKAHBISAKAHBISAKAH Alexander yang Agung dijadikan model kepemimpinan

di dunia modern? Dr. Lance Kurke telah memaparkan tindakan heroik

Alexander yang luar biasa, mengambil berbagai pelajaran singkat namun

jelas bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin efektif di masa kini.

Sesungguhnya, pemimpin besar mengubah dunia di sekitar mereka.

Mereka memberi identitas dan tujuan yang jelas kepada para pengikut

mereka dan melihat tantangan sebagai kesempatan. Apakah itu harus

melibatkan figur historis atau organisasi bisnis modern, proses kepe-

mimpinan harus menciptakan tujuan yang jelas, distribusi pendapat,

dan tindakan bersama dalam organisasi. Ini adalah definisi dari proses

kepemimpinan menurut Dr. Kurke; ia menekankan mengenai empat

proses kepemimpinan: membingkai kembali persoalan, membangun
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aliansi, menciptakan identitas, dan menggunakan simbol. Keempat

proses tersebut akan menciptakan realitas baru. Semua proses itu akan

memengaruhi penetapan prioritas dan tim kerja, menciptakan kesatuan

pemahaman sebelum memilih tindakan penting yang akan diambil.

Buku ini sangat luar biasa dan memberi pembacanya pelajaran penting

yang bisa diterapkan untuk mengatasi berbagai persoalan manajemen.

Buku ini ditulis bagi para eksekutif yang super sibuk, manajer, pemim-

pin militer atau khalayak umum di tengah-tengah waktu luang mereka.

Semua kisah yang ditulis di dalam buku ini saling berkaitan; Dr. Kurke

memadukan semua kisah itu menjadi satu keutuhan dan cocok untuk

dijadikan pelajaran tentang kepemimpinan.

Pada kesimpulannya tentang buku ini, Dr. Kurke menyarankan agar

kita memiliki figur pahlawan dan juga membaca kisah hidup mereka–

serta belajar untuk mengisahkannya. Dr. Kurke mengagumi Alexander

dan sudah tentu ia adalah seorang pencerita yang luar biasa.
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KEPEMIMPINANKEPEMIMPINANKEPEMIMPINANKEPEMIMPINANKEPEMIMPINAN tidak bisa diajarkan, tapi kepemimpinan dapat

dipelajari. Buku ini akan membantu Anda mempelajari empat unsur

penting dalam kepemimpinan. Kita adalah murid dari kepemimpinan

meskipun sebagian besar dari kita lebih dapat merasakan pengalaman

yang paling khas. Karena saya membantu pemimpin yang ingin belajar

kepemimpinan (saya telah mendampingi ratusan manajer, CEO, direk-

tur eksekutif, presiden, walikota, kolonel, dan menjadi pengawas dalam

berbagai organisasi), saya ingin mengatakan betapa luar biasa keteram-

pilan yang digunakan oleh seorang pemimpin.

Bagaimanapun juga, saya merasa kesulitan membantu para pemimpin

agar mereka menjadi lebih efektif tanpa konteks yang jelas dan spesifik.

Dalam buku ini, konteksnya adalah Alexander. Memakai Alexander
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sebagai konteks akan membantu Anda memahami bagaimana menjadi

seorang pemimpin besar sambil mengamati tindakan yang telah dila-

kukan oleh seseorang dalam sejarah.

Jika Alexander memberi konteksnya, teori kepemimpinan memberi

kerangka pembelajaran guna mengembangkan kepemimpinan. Mem-

buat keputusan (enacment), seperti pelajaran penting lain yang didapat

di ruang akademis, perlahan-lahan mulai diterima publik. Hanya untuk

saat ini pengambilan keputusan lebih dikenal di luar kalangan akademis

(praktisi). Pemimpin yang mampu mengambil semangat dari pelajaran

‘mengambil keputusan’ akan melesat jauh dan melampaui para pemim-

pin lainnya, dan ketekunan hati akan membuahkan penghargaan.

Saya bukan seorang sejarawan, namun pecinta ilmu-ilmu sosial yang

membahas teori dan perilaku organisasi. Saya tertarik dengan perenca-

naan strategis dan pendidikan di tingkatan eksekutif (dalam kepemim-

pinan dan perencanaan strategis). Buku ini tak ditulis secara kronologis;

ada tiga alasan yang ingin saya ajukan. Pertama, hampir seluruh buku

yang membahas Alexander bersifat kronologis dan karenanya kita tidak

perlu mengisahkannya kembali. Saya mencoba memaparkan kepe-

mimpinan Alexander dan kejeniusan strateginya. Kedua, saya senang

bercerita; buku ini adalah sebuah cerita. Sebagai konsultan bisnis, saya

ingin berbagi informasi dan pelajaran, tidak sekedar menceritakan se-

jarah. Sejarah adalah ‘alat’, bukan sebagai pembatas. Namun saya juga

mencoba untuk setia dengan pendekatan sejarah yang telah digunakan

para sejarawan. Ketiga, saya ingin memadukan setiap tahapan di dalam

kehidupan Alexander sehingga bisa berkaitan satu sama lain. Hambatan

yang saya alami ketika menyusun buku ini adalah obsesi saya sendiri
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yang ingin menyelidi lebih jauh. (Jika saya berani, saya akan menulis

sebuah buku fiksi berdasarkan catatan harian Alexander.) Kehidupan

Alexander yang saya uraikan dalam buku ini dibagi menjadi beberapa

kategori; pola ini akan bermanfaat bagi para pembaca modern.

Saya tidak menjanjikan Anda bisa menjadi pemimpin besar dan efektif

dengan membaca buku ini. Bahkan saya tak menjanjikan Anda bisa

menjadi pemimpin yang baik. Tetapi saya berjanji bisa membuat Anda

menjadi pemimpin yang lebih baik, yaitu dengan membaca buku ini

dan menerapkan nilai-nilai yang dibahas di dalamnya.

Meninjau masa lalu bagaikan dua mata pisau. Apabila berlebihan masa

lalu bisa membebani. Tapi jika selintas sulit rasanya untuk bisa melihat

jelas. Dan saya memilih cara yang pertama, meninjau masa lalu sedikit

berlebihan sambil mengambil keuntungan darinya.

Informasi Akurat?
Hal penting yang harus diperhatikan pemimpin, baik pemimpin mili-

ter, bisnis atau sipil, ialah kecerdasan. Bukan kecerdasan IQ yang saya

maksud, namun kecerdasan yang bisa menghasilkan informasi. Gosip

dan rumor apa saja yang kita dengar? Mengapa? Laporan siapa yang

bisa kita percaya? Kapan kita percaya terhadap laporan yang disampaikan

para analis dari Wall Street? Apakah informasi itu menyimpan maksud

tersembunyi? Dari mana seorang konsultan mendapat informasi yang

ia butuhkan dan mengapa harus percaya? Apa bisa mempercayai analis

industri? Apa pengetahuan kita mengenai kompetisi yang berlangsung

di luar sana sudah akurat? Apakah strategi perencanaan internal sudah



x

Kisah Kepemimpinan Alexander the Great

akurat ataukah jangan-jangan terlalu politis ketika menyusunnya? Anda

tentu tahu jika pengetahuan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa.

Kekuatan diperoleh dari informasi, kecerdasan dan pengetahuan akurat.

Pertanyaannya: bagaimana Anda tahu jika informasi itu akurat, siapa

yang bisa Anda percaya?

Bagaimana para sejarawan mengetahui apa-apa yang mereka ketahui

tentang Alexander, mengapa Anda mempercayai mereka? Seandainya

Anda tidak bisa percaya terhadap berbagai sumber yang ada, apa Anda

akan belajar dari pelajaran-pelajaran yang palsu? Pengetahuan apa yang

bisa kita percaya? Kapan?

Ketidakberesan Laporan
Sebelum mengambil keputusan, kita membandingkan data-data yang

ada, seperti dilakukan pembuat kebijakan di setiap organisasi. Sumber-

sumber klasik yang bisa kita temui terkesan melebih-lebihkan kerugian

yang diderita oleh musuh-musuh Alexander. Kenapa? Setiap pengarang

tentu mempunyai perspektifnya masing-masing. Plutarch misalnya,

cenderung menjadikan pahlawannya lebih besar daripada kehidupan

itu sendiri (tak ada gunanya dalam kasus Alexander). Sementara penulis

yang lain cenderung lebih teliti, meskipun pertempuran hebat kedua,

di Issus, memperlihatkan disparitas. Arrian, yang dianggap teliti dan

lebih dipercaya, mengatakan bahwa 100.000 prajurit Persia dan 10.000

prajurit kavaleri terbunuh dalam pertempuran Issus. Jumlah itu nam-

paknya terlampau tinggi. Alexander mungkin kehilangan 1.000 praju-

rit; kemungkinan besar rasio perbandingannya tidak pernah diketahui,

kecuali dalam pertempuran lainnya, seperti di Zama atau Agincourt.
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Informasi yang dilebih-lebihkan punya keuntungan dan kekurangan.

Seorang CEO mendapat penghargaan atas keberhasilannya, dan tinggi

angka yang dilaporkan membuat keberhasilan mereka makin dahsyat.

Semakin sedikit kerugian semakin sedikit kesulitan yang menghambat

seseorang menuju ke puncak pimpinan; jadi, pernyataan yang dilebih-

lebihkan bekerja dari dua arah bagi para pemimpin, tentunya jika bisa

dikelola dengan baik. Lalu apa yang kita harapkan ketika menyusun

suatu perencanaan strategis, mengaudit laporan keuangan, dan sejarah

bergantung pada perhitungan kita sendiri.

Para pemenang menulis sejarah, dan mereka kesulitan bersikap objektif

di hadapan kajiannya. Para CEO yang sukses umumnya adalah orang

yang bisa dipercaya. Ketika mereka gagal, pendapat dari musuh mereka

menjadi benar. Dalam pertempuran, kebenaran hampir tidak pernah

absolut. Bahkan di medan perang di era modern ini, pemimpin sering

tidak mengetahui dengan jelas tentang berbagai peristiwa yang saling

berkaitan. Sejarah ditulis oleh orang-orang tertentu yang hanya melihat

sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa dan orang yang merasa perlu

mencari temuan baru ketika temuan-temuan yang sudah ada terkesan

bias. Terkadang sejarawan modern dapat membandingkan informasi

yang ada dan bekerja dengan jujur: memisahkan data-data yang tidak

konsisten.

Tindakan-tindakan luar biasa Alexander berhasil dicatat dengan indah

oleh empat pengarang dari masa klasik: Plutarch, Curtius, Arrian dan

Diodorus; kita masih bisa menemukan karya mereka. Mereka menda-

sarkan tulisan mereka pada sumber kedua (secondhand), tetapi mereka

mempunyai akses guna mendapatkan data orisinil. Hal ini sama seperti
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sejarawan di abad ke-20 yang menemukan empat buku di perpustaka-

an sejarah George Washington (para pengarangnya punya akses untuk

mendapatkan dokumen orisinil), tetapi dokumen-dokumen itu tidak

orisinil, kecuali beberapa prasasti yang dipertahankan. Setiap sejarah

pasti punya kekurangan; jika bisa memadukannya, kita dapat membuat

gambaran yang akurat dan indah. Itulah yang dilakukan para sejarawan

yang menulis tentang Alexander; memadukan karya Plutarch, Curtius,

Arrian, Diodorus, hingga menjadi sebuah gambaran baru. Oleh karena

itu, kita punya gambaran cukup kuat mengenai kampanye-kampanye

yang telah dijalankan Alexander.

Dalam dunia bisnis, seseorang dapat mencatat bahwa kebenaran, keju-

juran, penipuan, fakta dan opini, sering kali tidak mudah dibedakan.

Itulah sebabnya kenapa kita sering memeriksa sendiri laporan keuangan

dan memakai konsultan luar. Setiap orang dapat berbuat keliru, seperti

para pengarang dari zaman klasik yang menulis mengenai Alexander.

namun bagaimanapun juga, mereka lebih baik, karena mereka mampu

memberikan gambaran yang akurat.
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SEBUAHSEBUAHSEBUAHSEBUAHSEBUAH buku tidak dikerjakan sendirian. Seorang penulis mem-

butuhkan dukungan, kenyamanan, dorongan, masukan, dan tentunya
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terima kasih kepada banyak orang yang telah membantu saya ketika

menulis buku ini.
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kat kolonel yang punya pengamatan luar biasa terhadap hal-hal yang
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saya; ia membuatku tetap jujur dan bertanggung jawab. Teman lamaku
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